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Täna
• 09.30 – 10.10  Monitor ERP uudised, tulevikuplaanid (ENG)
• 10.10 – 11.00  G5 uuendused
• 11.00 – 11.30 Radius Machining OÜ kliendilugu
• 11.30 – 12.00 Custom arendused Monitor ERP-le
• 12.00 – 12.45 Lõuna

• 12.45 – 13.15 AmberKlips - KPI lahendus Monitor ERP-le
• 13.15 – 13.45 Harju Elekter Teletehnika AS kliendilugu
• 13.45 – 14.00 Kohvipaus

• 14.00 – 16.00 Meeskonnatöö - Rakett 69
• 16.00 – 16.15 Kokkuvõte



UserVoice
• https://ideas.monitorerp.com/
• Uue funktsionaalsuse

ideede/soovide pank
• Kasutajakonto saamiseks

saada soov
support@monitor.se

https://ideas.monitorerp.com/
mailto:support@monitor.se


FIFO

• Fifo loogika on nüüd Monitor G5-s saadaval
• Telli adaptsioon 195 (tasuta)

• FIFO hinnas on võimalik vaadata nii ostu kui toodetavate detailide
laosaldosid

• Jälgida laoliikumisi



FIFO
• Esitada müügiarveid arvestades kuluks FIFO hinna.
• FIFO hinna jälgimist on võimalik teha ka partii põhiselt.

• Võimalik seadistada kogu laoraamatupidamine (Management Accounting) 
toimima FIFO hinnas.



FIFO
• FIFO hinnaloogika

• Toodetavatel detailidel näidatakse laos planeeritud kulu seni kaua, kuni on arvutatud
järelkalkuleeritud FIFO hind.
Toodetavatele detailidel FIFO hinna kasutamisel tuleb alati teha järelkalkulatsioon ja
salvestada see FIFO hinnaks.



FIFO

Liis ja Pille aitavad



EIM Workflow
• Võimaldab Monitoris automaatset ostuarvete haldust

• Elektroonilised arved loetakse Monitori sisse automaatselt
• Juhul kui arvel on peal tellimuse number, siis toimub arve sidumine tellimusega

automaatselt
• Arved saadetakse automaatselt kinnitusringile



Management Accounting

• Parem ülevaade juhtkonnale kulude/tulude tekkimise allikast
• Võimaldab minna kulureani välja

• Laiendatud laohalduse kasutamine eeldab väga head 
raporteerimiskulutuuri ehk tootmistellimused, materjalid tuleks
raporteerida ära õigeaegselt ja korrektselt. Ainult siis on tulemused
korrektsed.



Management Accounting
• Tavaline laohaldus võimaldab konteerida:

• Laoliikumised
• Hinnamuutused

• Laiendatud laohaldus lubab lisaks veel konteerida
• Tootmistellimusele raporteeritud kulud (masinakulud, tööjõukulud jne). Seda on võimalik

teha siis eelarvestatud hinna järgi või tegelikult raporteeritud tundide järgi.
• Kakluleerimiserinevused. Juhul, kui hinnaarvutustega on tekkinud vahed, mis jäävad näiteks

WIP kontole üles, siis see protseduur võimaldab alati tellimuste lõikes saldod 0'ks panna.
• Müügiarvete konteerimine. Võimaldab veel täpsemalt konteerida ära müügiarved. Näiteks

müügiarvetel kanda kulusse eraldi materjalid, tootmiskulud, allhankekulud jne.



Pille ja Liis aitavad



Uus Backup



Microsoft SQL Serveri tugi

• Parem performance (~30%)
• Andmebaas on täielikult teie kontrolli 

all. 
• Parem skaleeritavus
• Parem riistvara kasutus, kui Sybase 

SQL
• Paljud MS SQL 

diagnostika/tuunimise vahendid



Microsoft SQL Serveri tugi

• Oma litsents
• Otse migratsiooniga G4>G5
• Puhas install koos SQL-ga
• Migratsioon (Portation tool)
• Backup on nüüd kliendi vastutus ja 

admini kohtustus



G4 -> G5

• Kasutage Töötukassa ja EAS toetusi ära:
• Töötukassa – ERP koolitustoetus 

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-
tooandjatele-tootaja-ikt-alaste-oskuste-arendamiseks

• EAS  - Digipöörde toetus https://eas.ee/grants/digipoorde-toetus/

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele-tootaja-ikt-alaste-oskuste-arendamiseks
https://eas.ee/grants/digipoorde-toetus/
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Custom arendused (Metrosoft)

• EDI
• Klient->Monitor->Klient
• Tarnija->Monitor->Tarnija



Custom Arendused
• PLM integratsioonid

• DB, Excel, CSV, XML,
• CRM integratsioonid
• Kassasüsteemide integratsioonid
• EAN koodi registraator
• Mobiili äpid

• Asukoha muudatused operatsioonide vahel
• Materjalide lisamine töö tegemise ajal
• Eriraporteerimise lahendused ( DEMO)

• Integratsioonid
• Global Reader
• forkNAV
• Jakamo (tegemisel)



forkNAV


